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Zápis ze zasedání odborné rady prevence

Datum a místo jednání: 18. října 2021 od 16:30 hodin na HZ Nepomuk

Svolavatel: Václav Sýkora, vedoucí ORP a Ivana Zuberová, vedoucí ORM

Přítomni členové: Za ORP přítomno 5 z 8 členů a za ORM 4 z 5 členů

Program jednání:
1. Zahájení společného jednání rad mládeže a prevence
2. Příprava hasičského dne pro mládež 
3. Ukončení společné schůze
4. Zahájení zasedání rady prevence
5. Seminář preventistů – organizační záležitosti 
6. Různé – organizační záležitosti
7. Závěr

Projednané body:

1. Zahájení
- Zahájení provedla vedoucí odborné rady mládeže, zkontroloval účast a představila

program jednání.

2. Příprava hasičského dne pro mládež
- byl navržen a schválen program dne pro mládež
- schválen způsob a druh občerstvení pro mládež
- dohodnuté organizační záležitosti včetně slavnostního oblečení ( bílá košile )
- sraz na přípravu sálu v Losiné byl dohodnut na 9:00 hodin.

3. Ukončení společné schůze
- Vedoucí rady mládeže poděkovala za účast na společné schůzi a ukončila společné

jednání rad.

4. Zahájení schůze rady prevence 
- Vedoucí rady nás uvítal na samostatné radě prevence

5. Seminář preventistů – organizační záležitosti 
- Převoz hasičských přístrojů a nádoby na palivo do Přeštic převeze Martin Strolený
- Testy na oba semináře vypracuje a vytiskne Petr Škala
- Po skončení seminářů dodat potřebné dokumenty včetně několika fotek.
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6. Různé – organizační záležitosti

- Plán práce na stránkách OSH je pouze informativní a schůze mohou být ovlivněny
epidemiologickou situací.

- Další bod plánu práce je 6.listopadu hasičský den pro mládež v Losiné.

- Semináře preventistů 27. listopadu v HZ Nepomuk a 28. listopadu v HZ Přeštice

- 4. prosince společné zasedání VV a OR OSH PJ v Lužanech.

7. Závěr

Vedoucí rady poděkoval všem za účast a v 18:30 ukončil jednání.

Dne 20. října 2021

Martin Strolený  
   Zapisovatel            

 Petr Škala   Petr Mašek
Ověřovatel   Ověřovatel

 Václav Sýkora  
vedoucí ORP OSH PJ               


